
 פרשת השבוע

מאת רחל



פרשת ויצא
Yaakov goes to meet his uncle Laban in Haran

יעקב הולך לפגוש את דודו לבן בהרן



פרשת ויצא
Yaakov has a dream with angels ascending and descending a ladder from heavan. 
God tells Yaakov that he will make him a great nation.

.ליעקב יש חלום עם מלאכים העולים ויורדים סולם מהשמיים. אלוהים אומר ליעקב שהוא יהפוך אותו לעם גדול



פרשת ויצא
Yaakov meets his uncle Laban and falls in love with his cousin Rachel.

.יעקב פוגש את דודו לבן ומתאהב בדודנו רחל



פרשת ויצא
Yaakov agrees to work for Laban for 7 years in order to marry Rachel

יעקב מסכים לעבוד אצל לבן במשך 7 שנים כדי להתחתן עם רחל



פרשת ויצא
At the end of seven year, Laban tricks Yaakov and he marries Leah instead. Laban 
tells Yaakov that the first born must be married before her younger sister and that’s 
why he did what he did.

 בסוף שבע שנים, לבן מתעלם עם יעקב והוא מתחתן עם לאה במקום. לבן אומר ליעקב שהנולד הראשון חייב
.להינשא לפני אחותה הצעירה וזו הסיבה שהוא עשה את מה שהוא עשה



פרשת ויצא
Laban agrees that if Yaakov works for another 7 years he will allow him to marry 
Rachel.

.לבן מסכים שאם יעקב יעבוד עוד 7 שנים הוא יאפשר לו להתחתן עם רחל



פרשת ויצא
Leah has many sons for Yaakov. Rachel has none.

.ללאה ילדים רבים ליעקב. לרחל אין



פרשת ויצא
God remembers Rachel and she has a son whom she names Yosef.

.אלוהים זוכר את רחל ויש לה בן שאותו היא קוראת ליוסף



פרשת ויצא
Yaakov gets many sheep from Laban. Rachel steals her father’s idols. They leave 
Laban’s house. Laban chases after Yaakov. Yaakov and Laban argue.

 יעקב מקבל כבשים רבות מלבן. רחל גונבת את אלילי אביה. הם עוזבים את ביתו של לבן. לבן רודף אחרי יעקב.
.יעקב ולבן מתווכחים



פרשת ויצא
Laban and Yaakov make an agreement to not fight. Laban returns home. Yaakov 
meets more angels and names the place Mahanayim.

.לבן ויעקב עושים הסכמה לא להילחם. לבן חוזר הביתה. יעקב פוגש יותר מלאכים ושם את המקום מחניים


